TBMM
DÖNEM:
26

B: 32
CİLT:

26YILI:
. 1 . 2016
YASAMA
3
Sayfa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
DİLEKÇE KOMİSYONU İLE
İNSAN HAKLARINI İNCELEME
KOMİSYONU ÜYELERİNDEN
KURULU KARMA KOMİSYON
TUTANAK DERGİSİ
4’üncü Toplantı
28 Mart 2018 Çarşamba
(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak
Dergisi’nde okunmuş bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından
ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı sözler aslına uygun olarak
yazılmıştır.)

İÇİNDEKİLER

Sayfa

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
II.- KARMA KOMİSYONLAR
A)KONU
1.- Kamu Denetçiliği Kurumu 2017 yılı Faaliyet Raporu hakkında
hazırlanan alt komisyon raporuna ilişkin görüşmeler
III.- KARARLAR
A) ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN
1.- Kamu Denetçiliği Kurumu 2017 yılı Faaliyet Raporu’nun incelenmesi
için kurulan alt komisyonun raporunun benimsenmesi ve görüşmelere alt
komisyonun raporu üzerinden devam edilmesine ilişkin karar

1

TBMM

B: 32

26 . 1 . 2016
Sayfa

2

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu
Karma Komisyonu
DİLEKÇE
KOMİSYONU
İLE
İNSAN
İNCELEME KOMİSYONU O: 1
28.03.2018
T:HAKLARINI
4
ÜYELERİNDEN KURULU
KARMA KOMİSYON

4’üncü Toplantı
28 Mart 2018 Çarşamba

GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma
Komisyon saat 15.08’de açıldı.
Kamu Denetçiliği Kurumu 2017 yılı Faaliyet Raporu hakkında hazırlanan alt komisyon raporu,
görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 2017 yılı Faaliyet Raporu’nun incelenmesi için kurulan alt komisyonun
raporunun benimsenmesi ve görüşmelere alt komisyonun raporu üzerinden devam edilmesi kabul
edildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından 15.39’da toplantıya son verildi.
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28 Mart 2018 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.17
BAŞKAN : Mihrimah Belma SATIR (İstanbul)
BAŞKAN VEKİLİ: İsmail BİLEN (Manisa)
SÖZCÜ: Canan CANDEMİR ÇELİK (Gaziantep)
KÂTİP: Ramazan CAN (Kırıkkale)
BAŞKAN – Evet, çok değerli İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanımız, Karma
Komisyonumuzun değerli üyeleri, Kamu Denetçiliği Kurumumuzun üyeleri, kamu denetçilerimiz,
değerli basın mensupları, değerli katılımcılar; toplantı yeter sayımız vardır.
Karma Komisyonumuzun 26’ncı Dönem Üçüncü Yasama Yılı 4’üncü toplantısını açıyorum.
II.- KARMA KOMİSYONLAR
A)KONU
1.- Kamu Denetçiliği Kurumu 2017 yılı Faaliyet Raporu hakkında hazırlanan alt komisyon
raporuna ilişkin görüşmeler
BAŞKAN - Bir evvelki toplantımızda, bildiğiniz gibi 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu
Raporu’nun incelenmesi için bir alt komisyon kurmuştuk. Alt Komisyon Başkanlığına Sayın Özcan
Ulupınar’ı seçmiş ve 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu’nu incelemek, denetçileri dinlemek,
Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte değerlendirmek ve bize
raporunu sunmak üzere karar vermiştik.
Kamu Denetçiliği Alt Komisyonumuz süresinde raporunu sundu. Bugünkü toplantımızda Alt
Komisyon raporunu incelemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Başta Alt Komisyon üyelerimize, Sayın
Başkan Zonguldak Milletvekilimiz Özcan Ulupınar olmak üzere bütün üyelerimize çok teşekkür
ediyorum.
Alt Komisyon Başkanı Sayın Ulupınar’a yaptığı çalışmalar hakkında, rapor hakkında görüşlerini
bildirmek üzere, öncelikle kendisine söz veriyorum.
Buyurun Başkanım.
ÖZCAN ULUPINAR (Zonguldak) – Sayın Başkanım, teşekkür ederim.
Ben iki ay önce ses tellerimden bir operasyon geçirdim, sesim kısıktı. Kısık sesle arkadaşlarımızla
beraber bu çalışmayı gerçekleştirdik; iki toplantı yaptık. 7 tane kurum ve kuruluşumuzu çağırdık;
kamu denetçilerimiz vardı, karşılıklı müzakere yaptık. Bunlar değerlendirildi ve Komisyon olarak
raporumuzu hazırladık, sizlere takdim ettik, sunduk.
Ben katılan, katkı veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum ve kamu kurum ve kuruluşlarının
bundan sonraki toplantılarda en üst seviyede kurumlarının temsil edilmesi gerektiğini, bize çok süratli
bir şekilde dönüş yapılması gerektiğini, vatandaşlarımızın sorunlarına çok ivedi bir şekilde çözüm
üretmeleri gerektiğini söyledik. Kamu Denetçiliği Kurumunun tanınması, önemsenmesi noktasında da
bu çalışmanın çok hayırlı ve verimli olduğunu düşünüyorum.
Bu yapılan çalışmanın vatandaşlarımıza hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum, heyetinizi
saygıyla selamlıyorum.
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BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, Allah şifa
versin.
ÖZCAN ULUPINAR (Zonguldak) – Sağ olun, teşekkür ederim.
BAŞKAN – Sayın Ulupınar’a ve alt komisyonun diğer üyelerine tekrar teşekkür ediyorum.
III.- KARARLAR
A) ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN
1.- Kamu Denetçiliği Kurumu 2017 yılı Faaliyet Raporu’nun incelenmesi için kurulan alt
komisyonun raporunun benimsenmesi ve görüşmelere alt komisyonun raporu üzerinden devam
edilmesine ilişkin karar
BAŞKAN - 2017 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Yıllık Raporu Hakkındaki Alt Komisyon
Raporu’nun benimsenmesini ve görüşmelere alt komisyon raporu üzerinden devam edilmesini
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
II.- KARMA KOMİSYONLAR(Devam)
A)KONU(Devam)
1.- Kamu Denetçiliği Kurumu 2017 yılı Faaliyet Raporu hakkında hazırlanan alt komisyon
raporuna ilişkin görüşmeler(Devam)
BAŞKAN - Sayın üyelerimiz, Komisyonumuzca benimsenen alt komisyon raporu üzerindeki
görüşmeleri açıyorum. Raporu göndermiştik size. Bu görüşmeler sırasında ifade edilecek olan
görüşleriniz doğrultusunda karma komisyon raporumuz son hâlini alacaktır.
Şimdi, alt komisyon raporuyla ilgili söz almak isteyen üyelerimize söz vermek istiyorum.
Buyurun Şenal Hanım.
ŞENAL SARIHAN (Ankara) – İtiraf etmeliyim ki alt komisyon raporunu görmedim, herhâlde
dijital olarak gönderdiniz değil mi?
BAŞKAN – Efendim CD’yle gönderdik. Biliyorsunuz, biraz teknik konular üzerine çalışıyoruz,
süreleri geçirmeden göndermeye çalıştık.
ŞENAL SARIHAN (Ankara) – Evet, ben de Ankara dışındaydım, o sebeple elime ulaşmamış
olabilir ama orada belki belirtilmiş olma olasılığını da dikkate alarak bir konuya değinmek istiyorum.
Esasen, kamu denetçiliği raporu, bir önceki raporlardan, daha önce sunulmuş olan raporlardan
-buradaki ilk toplantıda da ifade etmiştim, elimize gelen yayın üzerinden de konuşmuştum- daha ileri
ve geçmişteki eleştirilerimizi dikkate alan, o eleştiriler çerçevesinde daha geniş alanda çalışma çabası
gösteren bir rapor olarak görülüyor. Ancak, gördüğüm önemli eksiklik, yani bu nasıl giderilebilir
bilmiyorum, Türkiye’de insan hakları ihlallerinin yoğun olduğunu hepimiz biliyoruz, çok yoğun bir
şekilde insan hakları ihlali var. Fakat kamu denetçiliği raporlarımızda -geçmişte de öyleydi- bugün
küçük bir ilerleme görünüyor yani hiç ilerleme yok denemez ama küçük bir ilerleme görünmesine
karşın insan hakkı ihlali üzerinden başvuran kişilerin, yurttaşların çok az olduğunu, sayılarının çok
düşük olduğunu görüyoruz.
En yüksek kamu personelinin başvuruları var, yine, idari sorunlar sebebiyle başvurular var. Dört
başlık, birisi insan hakları, birisi çocuk hakları, kadın hakları ve engelli haklarıyla ilgili artışı şöyle
şuradan size ifade etmeye çalışayım: 2016 yılında 303 başvuru var, 2017’de 352 başvuru var. Kadın
haklarıyla ilgili 8 başvuru var ki kadın hakları ihlallerinin ne kadar yoğun olduğunu, yaşam hakkı
ihlaline kadar yöneldiğini biliyoruz. Bu ihlallerden doğrudan etkilenenlerin başvurma olanakları var ya
da şiddet sebebiyle başvuran kadınlar mutlaka olacaktır yani yaşam yitirme koşulu yok, 8’den 26’ya
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çıkmış. Çocuk hakları 137’ymiş 245 olmuş. Engelli hakları 104’müş 129 olmuş.
Şimdi, bu konuda, daha önce de ifade ettiğim, arkadaşların çalışma yaptıklarını da biliyorum
yani bunları yok sayarak konuşmuyorum, bu dönemde çok daha özenli, çok daha ayrıntılı çalışmalar
olduğunu biliyorum ama yeni yöntemlere gereksinim var. Bu ihlaller konusunda Kamu Denetçliği
Kurumuna başvurmanın bir yolu olduğu, şiddeti en azından ya da hak ihlalini engelleyebileceği…
Çünkü önleyici bir nitelik taşıyacak oradaki tavsiye kararları ve o kararlara uyma. Bu alanda yeni yol ve
yöntemlerin üretilmesi ihtiyacının altını çiziyorum. Hani daha önce kamu spotları diye konuşmuştuk,
belki bunu daha yaygın yapmak, daha yoğun yapmak, kurumun değerini ve önemini biliyorum. Çünkü
insan hakları alanına katkı sunan bir kurum. Bu yanıyla, bu dört ihlale ilişkin… Sadece bunlara değil
elbette, böyle sınırlıyor değilim ancak ailenin korunması diye de bir başlık var. Burada da aynı şekilde
çok az başvuru, 17 başvuru falan olmuş hani iki cepheden de baksak kadının insan hakları meselesinden
de.
Başka bir şey de –eğer buradaki arkadaşlar da uygun görüyorsa- raporumuzda genel olarak “Hukuk
devletinin hâkimiyeti” sözünü kullanıyoruz. Hukuk devleti, hangi hukuk devleti? Şu anda olağanüstü
hukuk egemen, olağanüstü rejim egemen. Olağanüstü rejimin mi egemenliği, var olan olağan dönemin
hukukunun mu egemenliği, yoksa -Dilekçe Komisyonumuzun da aynı nitelikte olduğunu düşünüyorumİnsan Hakları İnceleme Komisyonu açısından bizim itibar edeceğimiz hukuk insan haklarına dayalı
meşru hukuktur. Kamu Denetçiliği de İnsan Hakları Kurumunun bir yan kuruluşu oluşuna göre -organik
olarak söylemiyorum bunu ama anlayış olarak söylüyorum- bu “hukuk devleti” kavramı yerine insan
haklarına dayalı hukuka uygunluğu ifade eden, onu savunan yani İran’da da bir hukuk devleti var
örneğin böyle örneklersek… Bu noktada bir dil düzeltmeye, kavram düzeltmeye gereksinim var, tabii
arkadaşlarımız uygun görüyorlarsa.
Ben çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. Çok sayıda da yazılı yayın yaptılar, bunların da
değerli olduğunu biliyorum. Çünkü geleceğe kalacak olan bunlar.
Teşekkür ederim Başkanım.
BAŞKAN – Sayın Vekilim, ben de çok teşekkür ediyorum.
Kamu Denetçiliği Kurumunun bahsettiğiniz konularda sempozyumlar yaptığını, yayınlar
yaptığını, toplantılar düzenlediğini; özellikle tanınırlığını daha fazla kamuoyuyla paylaşmak adına
illerde, ilçelerde toplantılar yaptığını biliyoruz. Ama katkınız için de çok teşekkür ediyorum.
Bir konuya açıklık getirmek istiyorum: Alt komisyon raporumuz 100 sayfadan oluşuyor. İsraf
olmaması adına CD olarak bütün üyelerimizin odalarına gönderilmiştir. Bunu da kayıtlara geçmesi
adına söylüyorum.
Alt komisyon raporuyla ilgili görüş bildirmek isteyen başka üyemiz var mı?
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Sayın Başkan…
BAŞKAN - Sizin de görüşlerinizi alalım, sonra Değerli Başkanımıza söz verelim, görüşlerini
alalım, sonra oylamaya sunalım.
Buyurun.
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Teşekkürler Başkan.
Şimdi, insan hakları başlığı altında mı, cezaevine dair gelen şikâyetler var mı, buna dair bir soru
sormak istiyorum.
BAŞKAN – Şimdi, alt komisyon raporu üzerine bugünkü gündemimiz.
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Hayır, şey için soracağım bunu, hani, hızlıca parantezimi açıp
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kapatmak istiyorum ben.
BAŞKAN – Buyurun.
SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) – Şimdi, mevcut koşullara baktığınızda, cezaevlerinde yüzde 161
oranında bir artış oranı var, kapasitesinin çok çok üstünde yani 1,5 katı artmış durumda ve mevcut
durumda hem kapasitenin artması hem de cezaevlerinde OHAL’den kaynaklı, cezaevi idarelerinin
kendilerince yetki sahibi olduğunu düşünmelerinden kaynaklı çok fazla ihlaller var ve buna dair
muhatap mekanizması üzerinde de ciddi sorunlar yaşanıyor. Mesela bizim Komisyona başvuru oluyor
ama aynı zamanda aslında ombudsmanlara da bence başvuru yapma gibi bir ara yol olmalı. Çünkü
kamuoyu oluşturmak, kendi hak arayışında çok daha fazla alternatiflere sahip olabilme, belki de
çözüm mekanizmasını da güçlendirecektir. Bunu da katmak istedim çünkü çok hızlı, zamanın da kısıtlı
olduğunu düşünerek detaya girmek istemeyeceğim ama herhâlde meramımı anlatmışımdır.
Teşekkürler.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz.
Tabii ki cezaevlerinden Dilekçe Komisyonuna, İnsan Hakları Komisyonuna ve Kamu Denetçiliği
Kurumuna muhtelif dilekçeler geliyor ve gereği de yapılıyor.
Başka söz almak isteyen üyemiz var mı?
Yoksa Değerli Başkanımıza söz verelim. En azından rapor hakkındaki görüşlerinizi ve biraz
evvelki iki vekilimizin konuşmalarıyla ilgili görüşlerinizi alalım.
KAMU DENETÇİSİ YAHYA AKMAN – Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum.
Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; öncelikle, Kamu Denetçiliği Kurumunun yapmış olduğu
senelik raporla alakalı bu faaliyeti Karma Komisyonun ciddiyetle ele almış olmasından, alt komisyonun
yaptığı çalışmalardan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Esas memnuniyetimiz, iki yıldır
iktidar ve muhalefet ayrımı gözetilmeksizin insan hakları kurumu olarak Kamu Denetçiliği Kurumunun
yaptığı gerçekten kıymetli, değerli çalışmalara muhalefetin de aynı şekilde katkı sunmuş olması; bu
konuda bir ayrım gözetilmeden bizimle aynı doğrultuda bütün Komisyon üyelerinin meseleye bakması
bizim için ciddi bir memnuniyet konusu, onu başta ifade etmek istiyorum.
Özcan Ulupınar Başkanım ifade ettiler, Karma Komisyon çalışmaları sırasında belki –ne de olsa
yeni bir kurumumuz- bazı gelenekleri oturtmak adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe ve İnsan
Haklarından Oluşan Karma Komisyonun yapmış olduğu rapor üzerindeki çalışmalara bürokratların
katılım düzeyinin yukarı çıkması gerekiyor, en üst düzeyde burada temsil edilmesi gerekiyor. Belki
biraz daha fazla buradan örnekler alınarak kamu kurumlarının bu işin ciddiyetini fark etmesi adına
Türkiye Büyük Millet Meclisinin katkı vermesi bizi mutlu edecektir çünkü biz Türkiye Büyük Millet
Meclisinin manevi ağırlığının altında çalışan bir kurum olarak kendimizi görüyoruz, Anayasa’da ve
yasamızda bu şekil bir ilişki kurduk, “parlamenter ombudsmanlık” olarak -dünyadaki diliyle- kurulduk
ve faaliyet gösteriyoruz.
Başkanım, ben uzun uzadıya konuya girmeyeceğim. Yurt dışı ve yurt içinde, malumunuz, çok
sayıda faaliyetlerimiz zaten buraya yansıdı. Şenal Hanım’ın belirtmiş olduğu konularla ilgili mesele,
bir miktar kurumumuzun az tanınmasından kaynaklanıyor. Buna ilişkin de yoğun bir faaliyet zaten
devam ediyor.
Bir diğer gerekçe de bizim, kanun hazırlanırken tartıştığımız mevzulardan bir tanesiydi, malum,
biz şikâyet üzerine olaylara vaziyet etme durumundayız. Resen başvuru konusuyla ilgili o tarihte
yasal çalışma sırasında bir yetki verilmesi konusu tartışılmıştı ama siyasi irade o zaman için uygun
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görmemişti. Dünyadaki bizim muadilimiz olan birçok kurumda resen ele alma yetkisi de var. Bu
yetki olduğu takdirde, takdir edersiniz ki bazen yaygın olan şekliyle, medyadan duyduğumuz veya
farklı kanallarla öğrendiğimiz bir konuyla ilgili de üzerinde görüş bildirmek veya o konuya alakalı
raporlar hazırlamak gibi bir yetkimiz olabilir ama şu an böyle bir yetkimiz yok. Fakat biz kendimize
yapılan başvuruların da aslında bu konuda toplumun hak arama kültürü ve hürriyetiyle ilgili yaptığımız
çalışmaların bayağı bir olduğunu düşünüyoruz yani önemli bir emek sarf ettiğimizi düşünüyoruz.
Yine, sayın vekilimin söylemiş olduğu, cezaevleriyle ilgili konuda geçen sene de bu sene de
doğal olarak başvurular devam ediyor. Ağırlıklı konu olarak bunlarla alakalı, malumunuz, özellikle
cezaevlerindeki insan sayısının fazla olması nedeniyle olan şikâyetler birinci sırada. Tabii ki değişen
zamanda kendisine iyi muamele edilmediğini ve benzeri şekildeki noktalarda yani sağlık koşulları veya
orada yaşamış olduğu değişik bazı problemler nedeniyle de başvuran insanlarımız var. Bunlarla alakalı,
kurum olarak verdiğimiz tavsiye kararları var. Hatta şunu söyleyeyim: Yakın bir gelecekte cezaevleri
konusuyla ilgili bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz ve bu çalıştayla ilgili de bir sonuç raporumuz olacak.
Bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisine de arkadaşlarımıza da takdim edeceğiz. Onu bir kere belirtmiş
olmamda fayda var.
Benim belki son olarak ifade etmeyi istirham edeceğim konulardan bir tanesi, geçtiğimiz aylar
içerisinde ilk defa Kamu Denetçiliği Kurumu raporları kanunumuzda öngörüldüğü veçhiyle Türkiye
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmüş oldu. Yalnız, dört yılın raporu bir arada görüşülmüş
oldu. Bizim sizden istirhamımız, bu ay sonunda sizin buna bakma süreniz doluyor. Belki nisan ayında,
belki mayıs ayında uygun bir zaman diliminde sadece 2007 raporunu konu alan bir görüşme Genel
Kurulda yapılırsa ve bu kamuoyuna yansırsa hem sayın vekillerimizin belirtmiş olduğu anlamda hem
kurumumuzun güçlenmesi yani bürokrasi üzerindeki, tabiri caizse, etkinliğimizin artması noktasında
çok ciddi fayda sağlayacaktır.
Malumunuz, muhatabımız yani siz yasamızı çok iyi biliyorsunuz, -kişiler arasındaki ihtilaflara
bakamıyoruz- vatandaşın devlete karşı olan şikâyetlerine bakıyoruz. Bu da önemli bir şey. Ben onu
şöyle tarif ediyorum: Zayıf olan kişiyi kuvvetli olan devlete karşı korumak gibi bir görevimiz var yani
böyle bir fonksiyon icra ediyoruz. Bu anlamda, sizlerin destekleri bizim açımızdan çok önemli.
Ben bütün heyetinize gösterdikleri alaka nedeniyle, yaptıkları bu titiz çalışma nedeniyle çok
teşekkür ediyorum, en derin saygılarımı sunuyorum
BAŞKAN – Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz.
Alt komisyon raporuyla ilgili söz almak isteyen başka üyemiz var mı?
Buyurun.
ÖMER SERDAR (Elâzığ) – Değerli arkadaşlar, ben de alt Komisyon Başkanı Sayın Özcan
Ulupınar başta olmak üzere Komisyonda görev yapan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum rapor için.
Şimdi, tabii, az önce gündeme geldiği için, özellikle hak ihlalleriyle ilgili çok fazla muhataplık biraz
İnsan Hakları İnceleme Komisyonuyla alakalı oluyor. Zaman zaman -Başkanımla da onu istişare ettikbir eş güdüm oluşturmak gerekiyor bu konuda. Yani Kamu Denetçiliği Kurumu, Dilekçe Komisyonu,
İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, BİMER, CİMER gibi değişik başvuru yerleri var. Bu eş güdümü
sağlayacak çalıştayı inşallah yapacağız Başkanım.
Bunun yanında, biz artık Kamu Denetçiliği Kurumuna birtakım dilekçeleri havale ediyoruz. Bunlar
da sanıyorum gelmeye başladı. Çünkü bu kurum resen harekete geçmediği için biz resen harekete
geçebiliyoruz yani ihbar üzerine, bilgi üzerine, başvuru üzerine harekete geçtiğimiz için, özellikle ilgi
alanlarıyla alakalı, zaman zaman buraya Başbakanlık bünyesindeki İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna
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dolayısıyla bu incelemeleri yapıp sonuçta Meclisimize bilgi verilmesi yönünde havalelere de başladık.
Sanıyorum bu, kurumu biraz daha işlevsel hâle getirecektir.
Ben yeniden teşekkür ediyorum arkadaşlara.
BAŞKAN – Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Alt Komisyon raporunu oylamaya sunacağım.
ŞENAL SARIHAN (Ankara) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Size de söz hakkı vereceğim Başkanım, bir saniye.
Bugünden sonra, inşallah, bu oylamadan sonra bizim Komisyonumuza düşen görev, bütün
milletvekillerimize düşen görev, sizin de söylediğiniz gibi, raporun en kısa sürede Genel Kurula
inmesini sağlamak. Geçtiğimiz dönemlerde Meclisin gündeminin yoğunluğundan dolayı maalesef 3
raporu bir arada görüşmek durumunda kaldık. Burada, tabii, usule uyduk ama raporları istediğimiz
derecede inceleyemedik ama inşallah 2017 raporumuzun ilk fırsatta Genel Kurula inmesini sağlayacağız
ve orada incelenmesi için de gereğini yapacağız. Bu konuda bütün üyelerimizden, İnsan Hakları ve
Dilekçe Komisyonu üyelerinden de destek bekliyoruz inşallah. Ben Komisyon Başkanı olarak bunun
takipçisi olacağım.
Buyurun Şenal Hanım.
ŞENAL SARIHAN (Ankara) – Sayın Başkanım, ben aslında sizin söylediklerinizi yinelemiş
olacağım ama gerçekten ben iki Komisyon Başkanımızdan da bunu rica ediyorum, bu kurumun
tanınabilmesi, parlamenter arkadaşlarımız tarafından da bilinerek onların da kendi seçim bölgelerinde
en azından bir başvuru yolu olarak duyurmalarının sağlanması Parlamentoda bu raporun görüşülmesiyle
de olanaklı. Birincisi bu.
İkincisi, herhâlde bizler söz alacağız yani orada bu raporla ilgili, burada bulunan arkadaşlar daha
çok söz alacaklar. Arkadaşlarımızın -ki geçen oturumlarda ben de hep altını çizerek ifade ettim- resen
ele alma konusundaki kendilerinden de kaynaklanan ve bir ihtiyaç da olan talebin yasaya ek bir madde
olarak gelmesi konusunda da biz hepimiz, muhalefet ve iktidarda olan arkadaşlarımızın, siyasi partilerin
ortak bir yasa önerisine dönüşebilir, bu bir yol açar inancındayım. Bunun da bizim kurumumuzun bir
görevi olduğunu özür dileyerek anımsatmak istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Estağfurullah.
Katkınız için teşekkür ediyoruz.
Alt Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Alt
Komisyon raporumuz kabul edilmiştir.
Komisyonun raporundaki kavram ve dil birliğinin sağlanması amacıyla Komisyon Başkanlığımıza
redaksiyon yetkisinin verilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Gündemimizde başka görüşülecek konu kalmadığı için toplantımızı kapatıyorum.
Genel Kurulda inşallah raporumuzu görüşmek üzere tekrar bir araya geleceğiz.
Çok teşekkür ediyorum.
Kapanma Saati: 15.39
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